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Peatoimetaja: Anne-Lii Sild

Ajaratas pöörleb järjekindla monotoonsusega, nii
see on ja jääb igavesti olema ning meil jääb vaid
üle püüda oma tegemiste virrvarris järjel püsida.
Nii ka seekord – järjekordsed jõulud on tulekul ja
ajakirja „Meie Terjerid“ kuues number kaante vahele saanud.
Selles numbris oleme haaret pisut laiendanud ja
lugejani toonud meie koerte mõningad piiritagused
tegemised. Räägime welshi terjer Axelist, kes on
koos Palude perega kuueteist aasta jooksul mitmete vahepeatustega Ameerikast Taini rännanud ja
kääbusbullterjer Attilast, kes on eduka näitusekoerana aastate viisi võõrsil elades ohtralt tiitleid kogunud. Seekordne reisisari pajatab loo, kuidas austraalia terjerid koos kirju reisiseltskonnaga käisid
Ahvenamaa lummavat arhipelaagi uudistamas.

Toimetaja: Aivi Kabur

Uue rubriigina on alustatud „Ühe pesakonna lugu“,
mis annab meie erinevate tõugude kasvatajatele
võimaluse põgusalt läbi ühe pesakonna tutvustada oma kennelit. Vanaviisi jätkavad PetCity Kliiniku veterinaarid aktuaalsete teemade käsitlemist
ja sedapuhku on jututeemaks hambaprobleemid.
Samuti saavad järje vimkalugu, tõlkelugu ja
ajalooürikute refereering, mis valgustab bull-tüüpi
terjerite kujunemist. „Tasub teada“ rubriigis jagab
vajalikku teavet Helen Tonkson-Koit, kutsikakooli
tutvustab „Koeruse“ koolitaja Marina Roos ja tõututvustuses on luubi alla võetud tšehhi terjer.

Kujundaja: Mihhail Knut

Assistent: Rita Annus
Juhime tähelepanu, et 41. terjerite erinäitus toimub
10.02.2018 Tallinnas. Registreerimine on avatud ja
rohke osavõtt oodatud. Täpsem info ETÜ kodulehel: www.terrier.ee
Endiselt ootame tagasisidet, ettepanekuid, häid ja
teraseid mõtteid ning reklaamisoove, mille palume
saata e-mailile: toimetus@terrier.ee
Ajakirja toimetus tänab kõiki ettevõtjaid ja ﬁrmasid,
kes oma säravate reklaamidega meie ajakirja kaunistavad ja ühtlasi selle jätkusuutlikkust aitavad kindlustada: Advance, Norna, PetCityKliinik, Koerus,
Nutikas Lemmik, ZooVetvaru, Alatok OÜ, MyPet.

Fotograaf: Margot Oder

Rahulikku jõuluaega kõigile terjerisõpradele!

Ajakirja toimetus

Trükkija: Printhouse OÜ. Tiraaž 500 tk .
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Toomas ja Axel 2017 Tais

Peter Green ja AK MIL VISTA AXEL
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Axeli kutsikad USA-s

Jõulud 2013 Tais

Veemõnud Hin`is Taimaal
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Kirirom`I rahvuspargis Kambodžas
Phrom Chisor, Kambodža

Matk Kep`is Kambodžas
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Axeli sünnipäev 2016
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Sageli kuuldub arutelusid koerte pikkade ja keerukate
nimede üle. Ebaselgeks jääb, miks ühe kasvataja
kasvandikel pikas nimede reas üks nimi alati kordub
ja mis rolli see nimi mängib. Tasub teada, et see on
kennelnimi, mis saadab kõiki ühe kasvataja kasvandikke
pesakonna registreerimise hetkest kuni elu lõpuni.
Samas on kennelnimi kasvataja visiitkaardiks, millega
kaasneb vastutus ja kohustused. Eesti Kennelliidu
(EKL) kasvataja kohustusleping kohustab kasvatajaid
EKL poolt kinnitatud koerapidamist ja koerakasvatust
puudutavaid põhimõtteid ning koerapidamisega
seotud seadusi järgima.

muredele lahendusi leida.
Artiklis annab õiguslikust aspektist nimetatud
teemadele
selgitusi
juristiharidusega
Eesti
Kennelliidu volinike koosoleku juhataja Helen
Tonkson – Koit.

Teiseks küsimusi tekitavaks teemaks on omandiga
seotud valdkond. Tasub teada, kuidas on kutsika või
koera ostmisel/müümisel juriidiliselt määratletud
omandiõiguse üleminek ühelt valdajalt teisele.
Omandiõigusega kaasnevad alati nii õigused
kui kohustused ning otsime vastust, kuidas antud
valdkonnas tekkivaid probleeme vältida või tekkinud
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MAAILMARÄNDUR ATTILA
akult tekkis plaan see kutsikas potentsiaalseks
aretuskoeraks jätta ja nii ta mulle saigi. Kogu
pesakond oli rahuliku loomu poolest midagi
kordumatut ja nii ka Attila. Mulle tundus, et ta
hoidis omaette. Elas mingis omas mullis ja see
mull pole siiani kadunud.

Mis ajendas talle selle nime valima?

POTSU DE NOTSU ARCIBALD ATTILA sündinud 14.08.2007
ESTJCH DKK ClubJW08 HUN CLJW08
BELCLW09 BELCLW10 VDHCH VDHW09
LUXCH LUXCLW09 C.I.B. BALT VetW15 BALTERVetW15 ESTCH ESTVetCH LVAVetCH
LTUVetCH LTUVetW17

Nataly: Valisin ise talle nimeks Attila sooviga
Euroopat vallutada. Usun, et Attila sai sellega
hästi hakkama ja praegu naudib ta oma pensionipõlve täiega.
Milliseid märkimisväärseid iseloomuomadusi Attilal veel on?
Nataly: Tal on üks iseloomuomadus, mis pani
vahel kannatuse proovile – nimelt niutsumine.
Selle päris ta oma vanaisalt Ozzylt.

Rändava eluviisi tõttu tuntust kogunud edukas näitusekoer Attila on sündinud Margot
Oderi esimeses kääbusbullterjeri pesakonnas
2007ndal aastal. Saamaks selgust koera tegemistes, vestleme kolme tema elus olulist rolli
mänginud inimesega: Margot Oder - kasvataja, Nataly Kannus - esimene omanik, Stephanie
Preugschat – rentnik.
Attila ema Amanda kuulus Nataly ja Margoti ühisomandisse, mistõttu mõlemal neist oli
pesakonna arengust hea ülevaade. Milline
kääbusbullterjer oli Attila kutsikana?
Nataly: Kohe sündides eristus see kutsikas
teistest oma ilusa välimuse poolest. Ta mitte ei
kasvanud ilusaks vaid sündis ilusana. Juba var-

Attila armastab väga teisi koeri ja on ütlemata
kannatlik ka probleemsema koeraga mängides
- ta lihtsalt ignoreerib kaklust. Kindlasti pole
üksindus tema jaoks sobiv – see viib ta kiiresti
stressi. Minu jaoks on ta kõige parema iseloomu
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ja õrnema südamega koer. Kahjuks elas Attila
minuga liiga lühikest aega ja olude sunnil ei
saanud olla tähelepanu keskmes.

Oled Attilaga võitnud mitmeid näitusi Saksamaal ja ka välisriikides. Millised on olnud
kõige väärtuslikumad võidud?

Umbes pooleteise aastaselt asus Attila Stephanie
Preugschat initsiatiivil elama Saksamaale tema
kennelisse Bullcreeks. Oma esimese kääbusbullterjeri sai Stephanie aastal 2001. Mitmed
tema kasvandikest on väärtuslikud näituse- ja
aretuskoerad ning seni kõige väljapaistvam tiitel
Top Stud Dog 2015 on saadud USA-s.

Stephanie: Attila tuli Dortmundis Saksamaa
suurimal näitusel Bundessieger Saksamaa võitjaks ja sai selle tiitli tuntud tõukohtunikult Mark
Fillipsilt. Inglismaal võitis ta reserve-CC.

Kuidas sattus just Attila aastateks Eestist
Saksamaale elama?
Stephanie: Nägin seda koera Rootsis maailmanäitusel ja selle raames peetud terjerite erinäitusel ning armusin kaunisse ja leebesse poisisse koheselt.
Milline koer Attila on ja mida hindad temas
kõige rohkem?
Stephanie: Attila on kõige armsam ja leebem
kääbusbullterjer, keda olen kohanud. Mitte
ainult kena näolapp, vaid tal on parim iseloom
mida iganes tahta. Tal oli kõigi koertega hea
läbisaamine ja meil polnud temaga mingeid
probleeme.

Saksamaal elas Attila paar aastat ja sealt rändas ta teistesse välismaa kennelitesse. Millistes riikides Attila veel kanda kinnitas?
Margot: Saksamaalt läks Attila edasi Suurbritanniasse väga tuntud inglise kennelisse, kus
veetis pool aastat, aga mitte kuigi tulemuslikult.
Sealt reisis koer tagasi Saksamaale, vahepeal sai
ka pisut Eestis olla ja siis viis tee jälle pooleks
aastaks Norrasse, kus osales näitustel ja talle
omistati Norra tšempioni tiitel.
Millised on Attila kõige silmapaistvamad
saavutused näituseringides?
Margot: Kõige kõvemad tiitlid saigi Attila Stephaniega Saksamaal, kus oli kaks aastat järjest
bullterjerite erinäituse parim isane ja tituleeriti
kontinendi parimaks kääbusbullterjeriks. Kuna
sellel näitusel võib osaleda ainult kaks korda,
siis sellega asi piirdus. Tegelikult pole Attila näi-
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tusi nii väga armastanudki – teeb oma töö ära,
ega naudi seda.
Kuidas hindad kogemust, mille said välismaalt koera rentides?
Stephanie: Kui on õiged inimesed ja õige koer
(nagu antud juhul oli), on see tõeline lõbu. See
oli suur võimalus minu kennelile ja kogu tõule.

kuldmune munevaks haneks ja kinkis meile
kokku 16 kahes erinevas pesakonnas sündinud kõrgekvaliteedilist kutsikat. Nüüdseks on
ta pensionil, kuid me jätkame kenneltegevust
tema tütarde ja tütretütardega.

Kui palju pesakondi Attilal on ja mitu neist
Saksamaale maha jäi?
Stephanie: Kuna ta on PLL kandja, siis ei kasutanud me teda nii palju kui ta väärinuks. Kaks
pesakonda on Saksamaal, üks Taanis.
Margot: Üks Parabellumi pesakond on sündinud Eestis ja kõige tituleeritum järglane on
Marchello Mastrojani.

Kuidas veedab kümneaastane Attila oma vanaduspõlve?

Kas said Attilalt ootuspäraseid järglasi?

Margot: Praeguseks on Attilale leitud sobiv
kodu Pärnumaal, kus pererahvaga on hea vastastikune klapp ja ideaalsed olud rahulikuks
pensionärieluks.

Stephanie: Raske öelda. Nii nagu tangoks on
vaja kahte osapoolt, ei piisa ka siin ainult isasest - samaväärset rolli mängivad emase omadused. Seda võin küll öelda, et kõikidel järglastel
on suurepärane iseloom ja nad on oma tõu head
esindajad.
Kas on veel midagi erilist, mida tahaksid öelda Attila kohta?
Sstephanie: Attila oli esimene koer kellesse
minu meessõber (mitte koerainimene) armus
jäägitult. Attila oli alati oodatud külaline meie
majas ja tunneme temast siiani puudust.
Mida arvad koostööst Margotiga?

Pildid: Heidy Larisch, Stephanie Preugschat,
Margot Oder

Stephanie: Ma armastan seda koostööd. Alustasime oma kennelit kahe Margoti kutsikaga:
Lilliefee (PDN Jigsaw to Bullcreeks) ja Malou
(PDN Icecream with Candy). Malou osutus

Ajakirja toimetus
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Elu koeraga on lihtne kui koer teab, mis on talle
lubatud ja peremees tunneb oma koera. Kutsika
koolitamine algab päevast kui pisike karvapall
koju tuleb. Istuge perega koos maha ja arutage
kohe läbi ning pange paika reeglid, mis kehtivad
terve koera eluea, alates esimesest päevast uues
kodus. Nt kas koer võib tulla diivanile, magada
voodis, hüpata tervitades peremehe najale jne?
Täiskasvanud koera (kellel on käitumine juba
kinnistunud), kes on tohtinud magada peremehe kaisus, hüpata tervitades alati peremehe najale, on palju raskem ümber õpetada kui noort
kutsikat. Samuti leppige peres kokku, milliseid
käskluste sõnu kasutate, nt. kas juurdekutsumisel kasutate käskluseks sõna “siia“, „juurde“,
„tule“, „tule siia“. Kõik pere liikmed peaksid kasutama sama sõna.

Marina Roos,
Koeraspordiklubi Koerus väikeste koerte kutsikakooli treener

Koeruse kutsikakool asub Tallinnas Laki 25,
kutsikaid võetakse kooli alates 3 kuu vanusest,
kui nõutavad vaktsineerimised on tehtud. Tunnid toimuvad siseruumides üks kord nädalas.
10-tunnise koolituse jooksul on rõhuasetus
koerte koolitamise põhimõtetel ja koeraga hea
kontakti loomisel.

Õppige oma kutsikat kiitma, see on väga oluline! Kui naeratate kiitmise ajal, muutub teie
hääl rõõmsamaks, kehakeel ehk liigutused pehmemaks.

Omanik õpib, kuidas ennast koera jaoks huvitavaks teha ja tema silmis autoriteet saavutada. Koer õpib käsklustest aru saama ning neid
täitma teiste koerte ja inimeste juuresolekul,
kutsikakooli tunnis, tänaval, ühistranspordis ja
pargis.

Väga oluline on ka oskus oma koeraga mängida.
Tihti arvatakse, et koer peab oskama mängida
teiste koertega aga unustatakse peremehe mäng
koeraga. Tunnis pöörame ka sellele tähelepanu.

Hakatakse õppima olulisemaid käsklusi, mida
on vaja nii igapäevaelus kui edasistel näituse-,
agilityja sõnakuulelikkuse treeningutel,
väikeste koerte rühmades tehakse ka palju lõbusaid trikke. Räägitakse koera arenguetappidest,
toitmisest, koerapidamise reeglitest ja tavadest.
Üks tund on pühendatud koerte tervisele ja sellest räägib loomaarst.

Koolitamine ei lõppe kutsikakooli lõputunnistusega, koera koolitamine ja juhendamine
jätkub kogu elu. See ei ole tülikas kohustus,
vaid mõlemapoolne nauding koostööst ja
teineteisemõistmisest.
Kohtume Koeruse kutsikakoolis!

Koeruse kutsikakoolis on eraldi kutsikakooli tunnid väikest kasvu koertele ja keskmist &
suurt kasvu koertele.

Marina Roos
Foto: Marina Roos erakogu

Lisaks kord nädalas koolis harjutuste tegemisele tuleb õpitut korrata iga päev, nii kodus kui
jalutuskäigu ajal. Näiteks on hea aeg harjutuste tegemiseks tv-saadete vahelised reklaamipausid.
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Dr. Marili Köster, dr. Heli Säre,
PetCity Loomakliinik

!

Kuidas lemmiku hambaid pesta?

Suuõõne haigused on kõige sagedamini esinevad
probleemid
lemmikloomadel.
Hambakatt
koguneb hammaste pinnale ja hakkab süljega
koostoimes mineraliseeruma, tekitades seejuures
hambakivi. Hambakatus leiduvad bakterid
nakatavad igemekude ja hammaste tugistruktuure.
Hambakivi kasvab hambajuure tipu suunas järjest
sügavamale, põhjustades igemete ja hambaid
ümbritsevate kudede põletikku ehk parodontiiti.

Tuleb kasuta pehmete harjastega niisutatud
hambaharja.
Sobilikud
on
spetsiaalsed
lemmikloomadele mõeldud hambaharjad. Kui sul
ei ole spetsiaalset lemmiklooma hambaharja, võid
kasutada ka laste või sõrmeotsa hambaharja.
Esialgu harjuta lemmikut sellega, et puudutad
õrnalt tema suu piirkonda ja tõstad tasakesi tema
huuli. Seejärel puuduta õrnalt näpuga igemeid,
samal ajal teise käega pead või lõuaalust silitades.
Tee seda iga päev paar korda ja loom harjub kiiresti
sellega, et keegi katsub tema tundlikku piirkonda.
Hambaid tuleb harjata spetsiaalselt lemmikloomale
mõeldud hambapastaga.
Lemmikloomade
hambapasta on enamasti maitsestatud linnuliha,
maksa või linnastega ja selle maitse on koertele
meelepärane. Ärge kunagi kasutage inimese
hambapastat või söögisoodat. Kuigi need
on ohutud lemmiklooma omanikule, võivad
puhastusvahendid olla kahjulikud teie lemmikule.
Inimeste hambapastad sisaldavad lemmikloomale
toksilist ﬂuoriidi ja loom ju limpsib ning neelab
seejuures hambapastat alla. Teie koera hambaid
tuleb pesta nii tihti kui võimalik, ideaalis iga päev.

Hambakivi, igemete põletik, parodontiit

Hammaste haigused ei ole ainult suuhügieeni
probleem, vaid võivad põhjustada süsteemseid
terviseprobleeme
nagu
südamehaiguseid,
hingamisteede haiguseid ja neeruhaiguseid.
Suuhügieen on looma heaolu seisukohalt väga
oluline - hammaste probleemid põhjustavad valu,
mis võib kiiresti muutuda krooniliseks ja häirida
tugevalt looma igapäevast heaolu. Tead ju ise,
mis hambavalu tähendab!? Kindlasti tuleb meeles
pidada, et lemmikloom suudab suus olevat valu
kaua sinu eest varjata!

Kodus hammaste puhastamise näpunäiteid:
- Leidke mugav koht ja koer võiks hammaste
harjamise ajal istuda.
- Anna koerale tutvumiseks näpu pealt väike kogus
hambapastat nuusutada ja maitsta.

Nagu inimestel nii on ka lemmikloomadel
hammaste harjamine üks parimaid viise kuidas
hoida hambad ja igemed terved. Paraku ei saa
lemmikloomad hammaste pesemisega üksinda
hakkama!!! Kuna koerte hammaste harjamine
on suhteliselt keerukas ülesanne, on harjutamise
mõttes oluline alustada selle protseduuriga
juba noores eas. Regulaarne hammaste eest
hoolitsemine on tervise aspektist äärmiselt vajalik.

Hammaste pesemine
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- Siis tõsta koera ülahuul üles, et paljastada
hammaste välispinnad ja igemed.
- Liiguta hambaharja ringjate liigutustega õrnalt
hammaste pinnal ja igemetel puhastades sedasi
hammaste välispinnad (enamik lemmikloomi ei
lase sul harjaga minna hammaste sisepinnale).
- Liigu eesmistelt hammastelt taha purihammastele
nii ülemistele kui alumistele hammastele
tähelepanu pöörates. Seejärel puhasta päris
esimesed hambad.
- Harjake looma mõlemat suupoolt vähemalt
minuti jooksul.
Mehhaaniliselt saab hambaid ja igemeid
puhastada ka närimismaiustega. Osad neist on just
spetsiaalselt hammaste hooldamiseks mõeldud
ja sisaldavad ensüüme, mis aitavad eemaldada
habmakattu ja vähendavad habakivi teket. Lisaks
sisaldavad Virbaci närimislehed bakteritevastase
toimega kloorheksidiini.

Moodustis koera ülemise kihva kohal

Suuõõne haiguse diagnoosimiseks vaatab
loomaarst kõigepealt lemmiku hambad ja suuõõne
üle - vaatab põhjalikult kui palju on kogunenud
hambakivi, kas esineb igemepõletikku või
hammaste liikuvust, väärhambumust, murdunud
hambaid, kasvajaid, haavandeid, vigastusi jne.

On hulgaliselt erinevaid hambaravi tooteid
- hammaste geelid, spetsiaalsed hambaravi
toidud ja toidulisandid, mis aitavad vähendada
hambakivi teket ja pakuvad lisaks hambapesule
veel hammaste hooldust, mida teie lemmik väärib.
Toidulisanditest on eriti kasulik merevetika
pulber, mis sisaldab naturaalset merevetika
ekstrakti. See võitleb hammaste pinnale koguneva
hambakatu ja hambakiviga ning vähendab
bakteriaalset survet suus. Merevetika pulber
toimib süsteemselt: pulbri seedumisel imenduvad
komponendid verre, seejärel eritub sülge ühend,
mis hoiab ära hambakatu kogunemist hammastele.
Kliinilised uuringud inimestel on näidanud, et
selle kasutamisel väheneb ainete kogunemine
hambaemailile kuni 88% ja hambakivi kas kaob
või muutub poorseks ja kergesti eemaldatavaks.
Merevetika ekstrakti tuleks kasutada iga päev
segatuna toidu sisse või raputatuna toidu peale.

Suuõõneprobleemide korral vajab lemmikloom
spetsiaalset diagnostikat ja ravi, mis hõlmab
suuõõne täiendavat ülevaatust, röntgenülesvõtteid,
igemetaskute
sondeerimist,
hambakivi
eemaldamist ning hammaste poleerimisest.
Loomaarst võib soovitada ka täiendavaid
diagnostilisi protseduure või ravi nagu bakteriaalne
analüüs, biopsia, haige hamba juureravi, haige
hamba eemaldamine, suukirurgia, enne või
pärast protseduuri manustatavad suukaudsed
antibiootikumid ja valuvaigistid.
Lemmikloomade professionaalset suuhoolduse
protseduuri ja ravi teostatakse üldanesteesias.
Inhalatsioonianesteesia
võimaldab
hoida
hingamisteed vabad - intubeerimisel viiakse
hingamisteedesse intubatsioonitoru, mille kaudu
lemmik hingab protseduuri ajal hapnikku ja
inhalatsioonianesteetikumi.
Intubatsioonitoru
tagab, et vedelik, veri ja sülg protseduuri ajal
hingamisteedesse ei satuks. Samuti tagab
multimodaalne inhalatsioonianesteesia valutu
ning turvalise protseduuri, kuna anesteesia
sügavust saab reguleerida vastavalt looma
individuaalsele vajadusele. Eriti oluline on see just
vanemate loomade puhul, et teostada protseduur

Kvaliteetne
lemmikloomatoit,
hammaste
pesemine, närimismaiuste kasutamine – need on
olulised komponendid sinu koera suuhügieeni ja
tervete hammaste tagamisel.
Kindlasti on vajalik lasta loomaarstil vähemalt
kaks korda aastas lemmiklooma suu üle vaadata.
Kui hammastele on juba kogunenud hambakivi,
siis ei ole seda võimalik ainult pesemisega
eemaldada. Sellisel juhul tuleb loomakliinikus
teostada professionaalne hambaravi ja hooldus.
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maksimaalselt ohutult.
Oluline on teostada professionaalne hammaste
puhastamise protseduur loomakliinikus enne
haigussümptomite väljakujunemist.
Kuidas ära tunda probleemid lemmiku suus?
Suuõõne probleemide tunnusteks on halb
hingeõhk, suurenenud süljevoolus, igemete
punetus ja veritsemine. Hambakivi on enamasti
märgatav - hambakivi on kõva pruun hammastele
kinnituv kivine materjal. Suuõõne probleemidele
viitavad veel igemete ja koonu piirkonna
sagedane sügamine, nõre eritumine ninast
ja koonu piirkonna katsumisest hoidumine.
Silmaalune või lõua piirkond võib tursuda,
suhu vaatamisel võib märgata igemetel tavatuid
moodustisi. Hambahaigustele viitab ka see kui
lemmik loobub närimast maiust või mänguasju,
ilmneb muutusi söömisharjumustes, raskendatud
närimist või närimist ühe suupoolega. Kaasneda
võib ka kaalu kaotus. Valureaktsiooni suudab
lemmik varjata kaua, aga kui valu on juba väga
tugev siis muutub loom loiuks, püüab peituda,
on tujutu, ei taha mängida või on rahutu ja
muudab magades sageli asendit. Lemmikloom
suudab kaua neid sümptomeid sinu eest varjata!

Normaalsed hambad ja terved igemed

Seetõttu on tervislikust seisundist ülevaate
saamiseks eriti oluline iga kuue kuu järel käia
hammaste kontrollis. KUI MÄRKAD OMA
LEMMIKUL ÜHTE NEIST HAMMASTE
HAIGUSTE SÜMPTOMITEST - TOO KOHE
LEMMIKLOOM HAMBAARSTI JUURDE.
Soovitavalt mine kliinikusse, kus on hammastele
spetsialiseerunud loomaarst ning hambaröntgeni
ja inhalatsioonianesteesia võimalused koos
monitooringu aparatuuriga. Ära jää ootama, et
hambad saavad ise korda - valu läheb järjest
suuremaks. Hambavalu on hirmus ja keegi ei pea
kannatama valu!
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Septembri lõpus toimus Ahvenamaal Eckerös
rahvusvaheline koertenäitus, mis oli küll üheks
põhjuseks saarele sõitmiseks, kuid peamine
oli avastada saarte ilu ja võlu. Kirevasse
reisiseltskonda kuulusid kaks väga noort
händlerit Hugo ja Mirali, kolm daami - Anne,
Anneli ja Anne-Lii ning neli särtsakat aussit Henna, Hipi, Boora ja Rocky.

isegi õige suund kajuti juurde.
Neli koera kajutis – see oli katsumus nii meile
kui koertele endalegi. Ruumi vähe, aga koerad
tahtsid hullupööra möllata. Lisaks pidid nad
välja selgitama, kas pardal on veel neljajalgseid
sõpru. Selgus, et oli. Rocky (kasutas ära olukorra,
kus kajuti uks oli jäänud pisut praokile) tegi
äkksööstu kajuti ukse suunas, pressis praost
läbi ja suundus sõbra otsingutele ning maabus
lõpuks hoopis teises kajutite
vahekäigus
lõunanaabrite lätlaste lustakas seltskonnas.
Ruumikitsikusest tingituna lahkusime kajutist
ja võtsime kohad sisse Grand Buﬀees. Maitsev
söök ja klaasike veini… siis poe külastus ja
kiirelt narile. Oli vaja ju varavalges ärgata ning
ees ootas pikk ja põnev päev.
Vahepeal käisid neli rõõmsat aussit laeva
kuuendal tekil värsket mereõhku hingamas,
tõid seal viibijate näole naeratuse ja nii mõnedki
soovisid rõõmurulle jäädvustada. Tähelepanust
elevil koerad poseerisid soovijatele tähtsalt.
Nad ju sellega harjunud. Ikkagi näitusekoerad!

Koerad, lapsed ja kodinad autosse pakitud ning
sõit Ahvenamaa poole võiski alata. Kõrgete
euroametnike autokolonnidest põhjustatud
ummikute hirmus suundusime sadamasse
varakult. Olime ühed esimesed, aga laevale
pääsesime viimaste seas! Mõnus ootamine!
Mängisime kabet, korraldasime netis tööasju,
nosisime krõbinaid, arutasime eelseisva reisi
plaane. Lõpuks laevas.

Jõudsime Mariehamni varahommikul, sõitsime
Lumparlandi, kus ootas meid armas mökki
vaatega meresoppidele ja saartele. Viisime
kompsud majja, tegime kiire kohvi ning
suundusime Eckerösse koertenäitusele.
Väärtuslikud hinnangud kohtunik Monique
Van Brempt’lt saadud, sõbrad-konkurendid üle
vaadatud, sõitsime tagasi mökki. Nautisime
maitsvat hommikusööki ja panime paika selle
päeva marsruudi.

Avasime auto tagaluugi ja võtsime välja
imearmsad ja ägedad aussid, noorima händleri
käru ja kaks puuri ning mõned kompsud–
viimaste autotekil viibivate
reisijate ja
laevameeste näod olid seda kõike nähes
üllatusest ümmargused. Meeskond oli väga
abivalmis, uksed tehti lahti ja tekil näidati kätte

Turismihooaeg saarel oli läbi ning paljud
muuseumid ja huviväärsused juba suletud,
aga me ei heitnud meelt vaid imetlesime
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poekesest.
Seejärel Bormasund - Vene tsaaririigi
läänepiiril asunud kindlus, tänini Ahvenamaa
suurim sõjaline rajatis, mis kunagi sinna on
ehitatud ning mis kahjuks hävis Krimmis sõjas
1854. aastal. Künkal asuvast kaitsetornist
avanev vaade ümbritsevatele varemetele andis
aimu, millise võimsa ehitisega on tegu olnud.
Omapära lisasid kärjemustrilised punasest
graniidist kindlusemüürid.
Tegime koertega mõnusa jalutuskäigu
lossi kõrval asuvas Jan Karlsgågageni
vabaõhumuuseumis, kus sai näha saare
talukultuuri 19. sajandil. Muuseumi kõrval
kõrgendikul olid reas kolm toredat punast
tuulikut, mille taustal üritasime koertest pilti
teha. Milliseid nägusid ja hääli pidid „anneliid“
koerte tähelepanu saamiseks tegema, see oli
vaatepilt omaette. Ja loomulikult oli siin ka ilus
kirev jaanisammas ehk meiupuu.

saare maalilisi sügisevärvilisi vaateid ja kui
päike oleks paistnud, oleksime saare kuldsest
loodusest pimestatud olnud. Nüüd lihtsalt
ahhetasime kaks päeva!

Esimesel päeval avastasime saarestiku suurimat
saart Fasta Ålandi. Sõitsime läbi Kastelholmi
Vårdö saarele. Esimene peatus oli Lemlandis
asuv Amalia limonaadivabrik, mille ees me
eelnevalt olime turistibussi seismas näinud.
Kuid kahjuks oli vabrik külastajatele suletud.
Uksed avatakse eelneval kokkuleppel. Amalia
maitsvat limonaadi saime siiski osta kohalikust

Need lillevaniku, lippude ja lintidega ehitud
sambad, mille tipus on mehike, püstitatakse
jaanipäevaks ja need seisavad seal kuni
järgmiste jaanideni. Tegelikult võis neid näha
pea igas saare külas, kus nad on kõik isemoodi
ehitud, kuid alati leiab seal Ahvenamaa
lipuvärvid – sinise, punase ja kollase.
Muuseumi kõrval asus Kastelholmi keskaegne
loss, kus on mõned kuud peatunud ka Rootsi
kuningas Gustav Vasa.
Eckerös asuv tolli ja-postimaja nägi võrreldes
muu arhitektuuriga väga grandioosne välja ning
on olnud väga oluline Läänemere kaubavahetuse
peatuspaik.
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Saarelt saarele ringi sõites hakkavad silma
imearmsad Bullerby külad, väikesed põllulapid,
metsatukad,
künklikel
graniitkallastel
asuvad vanad paadikuurid ja –sillad, toredad
postkastide majakesed. Siin saadetakse veel
kirju, mitte e-kirju! Armas!

teadnud, kuhu poole joosta.

Tee ääres köitis tähelepanu innovatiivne
ökolavka, kust soetasime õhtusöögiks vajalikud
köögiviljad. Kaljuste küngaste vahel seisid
uhked keskaegsed kirikud- arhitektuurilt
sarnased, kuid samas siiski igaüks omanäoline,
korrastatud kirikuaedadega. Eredalt jäid meelde
Föglo kirikuaia kuldsete kirjadega hauakivid.

Õhtuks tagasi Mariehamni. Tegime jalutuskäigu
õhtuses linnas. Oleksime sattunud justkui Ilon
Wiklandi joonistustele. Lõpetasime lõbusa
reisi õhtusöögiga Dino restoranis ja tegime
koertega veel viimase jalutuskäigu öises linnas.
Ootamatult sattusime linnakarjamaa äärde, kus
pimeduses tukkusid mägiveised ning seejärel
suundusime sadamasse. Ootamine oli pikk. Aga
lõpuks siiski saabus suur valge laev, mis meid
üle sillerdava mere koju tagasi tõi.

Teisel päeval Föglö saarel ringi seigeldes
jõudsime Hastersboda kanti, kus tegime peatuse
ja jalutasime veidi pikemalt ringi. Koerad
korraldasid tõelise ralli küngaste ja veesoppide
vahel. Rõõm vabadusest oli nii suur, et ei

Läbitud sai umbes 10 saart ja saarekest,
ülejäänud 6490 jäid hinge kriipima ja ootama
järgnevaid avastusretki.
Anne Ernits ja Anneli Tammik
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tugevatest pesakondadest. Ema peaks olema
hea aretusemane nii kvaliteedi kui kvantiteedi
poolest. Kasvatajana otsin ma kõigepealt
paljulubava emase parima pesakonna ning siis
valin sealt kõige tugevama isase – oma tõu
kuninga. Pidage seda meeles, et aretusisane
peab olema oma tõu parim.
Kasutagem pisut kujutlusvõimet ja mõelgem,
mis oleks siis, kui teie tõug elaks metsikult mõnes
Aafrika savannis. Enamus kutsikaid sureks
esimese aasta jooksul. Kui palju potentsiaalselt
surnud kutsikaid olete te aastate jooksul aretuses
kasutanud? Jätkame kujutluspilti. Ellu on
jäänud kõige nutikamad ja tugevamad. Nende
tublide hulgast ainult kõige tugevamal on õigus
emasele ja tema hoolitseb reproduktsiooni
eest. Nõrgematele jääb õigus eemalt vaadata
ja oodata oma võimalust. Enamus neist ei
saa kunagi võimalust jooksuajaga emasele
läheneda. Huvitav, kui paljud selliseid nõrku
isaseid on kaasaegsed kasvatajad peidust välja
toonud ja aretuses kasutanud ainuüksi seetõttu,
et neil on õige omanik, õige karvavärv või
hulganisti tiitleid?

Juha Kares 25/04/2017 Articles, Breeding,
Chic Choix Blog, In English
Inimesed teevad aretusisast valides sageli
suure vea, tungides sügavale detailidesse ja
unustades seejuures kõige olulisema. Kõikide
loomaliikide puhul peaks soo jätkamine olema
kõige tugevamate ettevõtmine. Koeratõud
ei erine sugugi teistest loomaliikidest. Kui
sinu tõug elaks Aafrika savannides, peaksid
leidma sellise isase, kes on ellujääja. Isane,
kes on domineeriv ja silmapaistev. Need on
isased, kes põlvnevad suurtest ja hea tervisega
pesakondadest ning on nende tugevate
pesakondade tugevaimad. Need isased on oma
tõu kuningad. Paraku kasutavad väga paljud
kasvatajad tahaplaanile jäänud isaseid ja
kõrbevad nõrkadele panustades. Kasvatajad
unustavad sageli loomaliikide põlvnemise
esmatähtsad lihtsad ja selged reeglid.

Tõelised aretusisased on need kes torkavad
kaugelt silma. Nad saadavad võnkeid andekatele
kasvatajatele. Nad on tugeva temperamendiga.
Neis on tihti pisut dominantsust. Neil on
loomulik sarm ja nad tunnevad oma väärtust.
Nad on oma õdedest-vendadest tugevamad.
Sageli paistavad nad silma juba sünnimomendist
alates. 7-8 nädalaselt on nad kõige lärmakamad
ja väljapaistvamad ning teised jäävad nende
varju. Kui kõik kulgeb hästi, tõusevad nad ka
täiskasvanutena esile ja kasvataja kohus on nad
varakult ära tunda. See pole sugugi nii raske,
kuid kurb tõsiasi on see, et paljud kasvatajad
valivad nõrgad isased.

Loomade põlvnemine baseerub väga lihtsal
reeglil. See on võitlus ellujäämise nimel.
Mida see aga kaasaegses aretuses tähendab?
Kõik nõrgad isendid, kes oma elu alguses abi
vajasid või muul moel nõrkust üles näitasid,
peaks aretusest välja arvatama. Metsikus
looduses hukkuvad kõik nõrgad isendid ja on
omamoodi kahju, et see reegel tänapäeval meie
populatsioone puhastades ei tööta. Arukate
kasvatajatena
peaksime
dokumenteerima
kõik kutsikad, kes poleks ilma kaasaegsete
abivahenditeta ellu jäänud. Meie kohustuseks
on jätkata aretust ainult kõige tugevamatega.

Minu kindel soovitus on: vali tugevad ja hoidu
nõrkadest.
Parimad aretusisased on oma tõu kuningad, kes
paistavad alati silma, neis on tubli annus sarmi
ja nende elu on lihtne.

Aretusisased peaksid pärinema suurtest ja

Tõlkinud ajakirja toimetus
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Buldogi ja terjeri ristand Brutus. Edwin Cooper 1822
Sporting Magazine

Walshi raamatus avaldatud bullterjeri illustratsioon. Mitmetes
internetiallikates viidatakse, et tegemist võib olla bullterjeri
„esiisa“ James Hinksi esimese aretusisase Madman’iga.
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R.H. Moore illustratsioon „Bullterjerid“ R.B. Lee raamatus
1894
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Tarquin 1880 aastal New Yorgis, kuhu ta Inglismaalt näitusele
viidi.. Foto J. Watsoni raamatust.

Lord Gladiator. Avaldatud E. Eberhard’i raamatus „The New
Complete Bull Terrier“ 1971
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Päritolu:
Tšehhi terjer saadi isase Sealyham terjeri ja emase Šoti terjeri paarituse tulemusel, mille eesmärgiks
oli aretada kergem, lühikeste jalgadega hea pigmendiga jahiterjer, kes oleks lontis kõrvade, lihtsa
karvahooldusega ja kergesti õpetatav.
1949. aastal alustas Hr Frantisek Horak tõu arentamisega, määrates kindlaks tõule vajalikke
omadusi. Aastal 1959 esitleti tõugu esmakordselt näitusel ja 1963. aastal sai tõug lõpuks tunnustatud
FCI poolt.
Iseloom:
Üldmuljelt on tegemist lühikestel jalgadel koertega. Nad on pikakarvalised, hea kehaehitusega
lihaselised koerad. Nägu ilmestavad väikessed rippuvad kõrvade.
Tegemist on tasakaaluka, mitte-agressiivse, meeldiva ja rõõmsameelse seltsilisega, kes on
kergesti õpetatav ja veidi reserveeritud võõraste suhtes. Iseloomult on koerad rahulikud ja lahke
käitumisega.

Tšehhi terjereid kasvatavad Eestis:
Dion´s kennel
http://dionskennel.net/

kennel Estet Classic
http://www.estetclassic.com/contacts/
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Koeraomanikud tšehhi terjerist

Olga: Häirib see, et ei ole võimalik testida, kas
koer scottish crampi kandja.

1. Miks valisid just selle tõu?

4. Nüüd, kus peres kasvab vahva terjer- kas oskad välja tuua selle tõu positiivseid külgi?

Maria: Tšehhi terjerid on väiksed aga seltsivad ja
nad on hästi nutikad koerad.

Maria: Seltsivad, aga samas rahulikud. Ei nõua
palju jalutamist ja tegelemist.

Elo: Nägin esmakordselt seda tõugu koera ühel
agility näidisesinemisel ja hakkas kohe väga silma. Kuna oli soov võtta omale üks madalajalgne
terjer, siis hakkasin rohkem uurima selle tõu
kohta. Nad on väga head õppijad.

Elo: Väga mõnusad jalutuskaaslased ja hoiavad
alati inimesega kontakti. Õpivad kõike väga
kiiresti kuna on inimesele orienteeritud. Karvahooldus on lihtne.

Olga: Meeldis iseloom ja välimus.

Olga: Võrreldes teiste terjeritega väga kontaktne ja rõõmsameelne- ma ütleks lausa et kloun.
Tuju on alati hea, ei sunni end iial peale ja tunnetab suurepäraselt omaniku meeleolu.

2. Kust said informatsiooni kasvataja kohta?
Maria: Kasvataja on tuttav ja sealt sain infot.
Elo: Kasvataja kohta leidsin info internetist.

5. Kas julgeksid seda tõugu ka teistele soovitada ja kui, siis milline see pere võiks olla?

Olga: Kasvataja käest.
3. Kas on midagi, mis ehk häirib selle tõu iseloomu juures või on tekkinud probleeme,
millega Sa ei osanud alguses arvestada (karvahooldus, toitumine jne, jne)?

Maria: Sobib peredesse, kes ei saa alati koeraga
piki ringe jalutada.
Elo: See koer sobib nii noortele, kui vanadele. Ei
sobi perre, kus on väikesed lapsed, kelle käitumine on koerale arusaamatu.

Maria: Karvahooldus on kerge kui olla järjepidev.

Olga: Muidugi julgen soovitada aga omanikud
peavad olema valmis karvahoolduseks ning jälgima koera dieeti (ülekaalulisus on probleem).
Kui peres on lapsed, siis nad peavad teadma,
kuidas koertega aupaklikult ümber käia.

Elo: Häirib see, et nad on iginäljased. Selle tõu
esindajad peavad olema elegantsed, kuid nad on
väga hea söögiisuga ja seetõttu on raske hoida
koera parajas kehakaalus.
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1. mail toimusid järjekordsed terjerite meistrivõistlused agilitys. Eesti Terjeriühing õnnitleb 2017. aasta meistreid ja soovib kiiret
käppa ka edaspidi!
Miniklassi meister jack russell’i terjer Herta
(Jump’n’Roll Herta) ja Elo Võõsa
Midiklassi meister manchesteri terjer Niki (Dalylove Incredible Intelligence) ja Aleksander
Andre
Maksiklassi meister airdale’i terjer Kira (Shellkit
Saga of Disa) ja Asja Kremljakova
Eesti Terjeriühing õnnitleb FCI Agility Maailmameistrivõistlustel midiklassis manchesteri terjeri Niki’ga (Dalylove Incredible Intelligence) 5. koha saavutanud Aleksander
Andre’d.
Aleksander ja Niki parandasid veel ühe koha
võrra oma eelmise aasta tulemust ja on endiselt
edukaim individuaalala agilitypaar Eestis!
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